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Kaip protai, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Oeo. Washington.
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VOKIETIJAI i AUSTRIJAI 
GRĄSO REVOLIUCIJA

PASKELBTAKARES STOVIS 
VENGRIJOS SOSTINĖJE

Graikijos karalius smarkauja 
prieš talkininkus

GRĄSIA REVOLIUCIJA
VOKIETUAI IR AUS
TRU AI-VENGRI JAI.

Prieš juos Sukilo vietos 
gyventojai.

TURKIJA PERTRAUKIA 
R Y SI U S SU SUV. VAL

STIJOMIS.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
CALAIS NUO JŪRIŲ.

Lakūnai bombardavo 
Dunkirką.

Paryžiun, bal. 23. — Šitos 
karės pradžioje Vokietijos 
gyventojai buvo tiesiog už- 
elektrizuoti šauksmu “ant 
Calais!” kuomet vokiečių 
generalis štabas buvo nu
sprendęs paimti šitą svarbų 
Prancūzijos uostą, kurs gu
li arčiausia Anglijos pa
kraščių. Mėgino vokiečiai tą 
miestą ir uostą pasiekti.

, Panešė baisiausius nuosto
lius. Bet Uepavvko jiems tas 
padaryti. Anglai-prancuzai-
-belgai juos atmušė.

Vokiečiai visgi tos svar
bios pozicijos nepamiršo. 
Užpereitą naktį vokiečių 
karės laivynas kažkokiu bu
du priselino į Calais pakraš
čius ir paleido miestan apie 
100 šovinių iš armotų. Ir 
tuojaus nudumė šalin.

Anot oficialio pranešimo, 
daug žmonių užmušta ir su
žeista.

Tą pačią naktį ir tuo pa
čiu laiku vokiečių lakūnai 
užpuolė iš oro kitą Prancū
zuos uostą, Dunkirką. Šitas 
uostas guli pusiaukelyj tarp 
Ostend ir Calais, už 24 my
lių nuo pastarojo. Pametė 
daug bombų. Bet pasekmės 
nežinomos.

Šitas netikėtas vokiečių 
užpuolimas ant dviejų uos
tų visaip aiškinamas. Vo
kiečių keli karės laivai pinti 
to buvo mėginę užpulti An
glijos uostą Dover, gulintį 
priešais Calais, skersai La 
Manche kanalo. Tečiau ne
pavyko. Anglijos laivai pa- 
tėmijo ir1 vokiečių laivus už
puolė. Sakoma, ne visi jie 
suspėjo pasprusti. Du ar 
tris vokiečių laivus anglai 
pasiuntė jūrių dugnan.

Doverį vokiečiai užpuolė 
tuo laiku, kuomet Anglijos 
ministerių pirmininkas 
Lloyd George grįžo iš Pran
cūzijos po karės konferenci
jos. Gal jie tikėjosi nudėti 
šitą ministerį.

Bet Calais ir Dunkirko 
užpuolimas kitaip aiškina
mas. Gauta žinių, kad vo
kiečiai išnaujo gaminą stip
rią armiją prieš Calais. Von

Hindenburg, sako, ne veltui 
kaikuriose vietose Prancū
zijos šone atitraukia atgal 
savo armijas. Leidžiąs jis 
ten anglams ir prancūzams 
liuosiau veikti. Kad tuo tar
pu jis gaminąs užpuolimą 
prieš Calais, kur anglai su 
belgais to visa nesitiki iš 
vokiečių pusės.

Žinomas daiktas, kad ten 
anglai su belgais laikysis iš 
paskutiniųjų. Bet jei vokie
čiams pasisektų atsiekti ta
sai sumanymas, tuomet var
gas butų Anglijai. Nes ji
nai butų kaipir atkirsta nuo 
Prancūzijos. Įsigavę-vokier- 
eiai į Calais, kitaip užgie
dotų.

GRAIKUOS KARALIUS
STATOSI PRIEŠ TAL

KININKUS.

Stos kovon, kad išgelbėti 
sostą.

Washington, bal. 23. — 
Graikijos karalius Konstan
tinas, kurį talkininkai nu
tarė prašalinti nuo sosto, 
Anglijos pasiuntiniui Atė
nuose indavė ultimato for
moje reikalavimą, kuriam 
pasakyta: kad jei talkinin
kai yra nepasiganėdlnę da
bartine Graikijos vyriausy-1 
be, tatai Graikijos kabine
tas galįs būti sudarytas 
naujas sulyg talkininkų no
ro. Bet talkininkai pirm 
to turi gvarantuoti, kad tal
kininkų armija bus praša
linta iš Graikijos teritorijų 
ir ateityje neįsiverš, ir kad 
talkininkai nemėgins kara
liaus prašalinti nuo sosto. 
Priešingai gi, karalius Kon
stantinas paskelbsiąs talki
ninkams karę, stodamas at
virai vokiečių pusėje.

SIUNČIAMOS Į RUSIJĄ 
KOMISUOS PIRMININ

KU BUSIĄS CRANE.

Waahington, bal. 23. — 
Siunčiamos į Rusiją Suv. 
Valstijų komisijos pirmi
ninku, sakoma, busiąs nu
skiltas Chicagos fabrikan
tas milijonierius Cranc. 
Pirmiau buvo pranešta, kad 
juo busiąs Root.

Abiejų šalių susivieniję so
cialistai reikalauja baig

ti karę.
Rymas, bal. 23. — Vokie

tijai ir Austrijai-Vengrijai 
grąsia revoliucija. Tų šalių 
suvažiavę socialistai nutarė 
pareikalauti, kad vyriausy
bės kuoveikiau pradėtų tai
kos derybas su savo prieši
ninkais. Kitaip šalyse neiš- 
vengtinas sukilimas.

Vatikane gauta žinia, kad 
reviliucionierių bruzdėjimai 
jau prasidėję Vengrijoje. 
Vengrijos sostinėje Buda
pešte delei to paskelbta ka
rės stovis. Sakoma, karės 
stovis paskelbtas ir kituose 
Vengrijos miestuose.

Vokietijoje darbininkų 
streikai vis labiau platinasi. 
Darbininkai sukelia dideles 
riaušes. Prieš riaušininkus 
panaudojama kariuomenė.

Antai Magdeburge 10,000 
streikininkų mėgino sude
ginti miesto rotužę. Kariuo
menė prieš streikininkus 
panaudojo ginklus ir po šito 
mieste paskelbta, karės sto
vis. - ■ • -

Berlyne ir Spandau strei
kuoja 20,000 amunicijos 
darbininkų. Jie atsisakė nuo 
darbo sumažinus jiems mai
sto porcijas.

Vokiečių spauda daug ra
šo apie darbininkų streiką. 
Pati vyriausybė išleidinėja 
atsišaukimus paskui atsišau 
kimus, kad darbininkai pa
liautų streikavę. Vyriausy
bė pataria gyventojams pa
miršti maisto stoką Ir bad- 
miri avimą ir imties bendro 
darbo, nes priešininkai vis 
labiau gula ant tėvų žemės.

Yra žinių, kad Vokietijo
je kilusi didi betvarkė, nes 
streikuoja arti pusė milijo
no darbininkų. Iš vienų ver
smių pranešama, kad darbi
ninkai streikuoją tik delei 
maisto sumažinimo, bet jie 
yra lojaliai savo vyriausy
bei. Iš kitų versmių tečiau 
gaunamos žinios, kad kai- 
kuriuose miestuose dariti- 
ninkai aštriai statosi prieš 
vyriausybę. Jie reikalauja, 
kad vyriausybė paliuosuotų 
iš kalėjimų visus politiki- 
nius prasižengėlius. Būtinai 
reikalaujama paliuosuoti 
socialistą Liebkuechtą, kurs 
uždarytas kalėjiman neva 
už šalies išdavystę.

Berlyne oficialiai skelbia
ma, kad darbininkų streikai 
jau esą pasibaigę visoj Vo
kietijoj. Nesama riaušių, iš
ėmus mažesniuosius mieste
lius, kur dažnai sumišimus 
sukelią nepriaugliai. Bet ši
tuos veikiai apvaldo polici-

Neužilgo sušaukiamas 
Austrijos parlamentas. Gal 
šis padarys pirmuosius 
žingsnius prie taikos.

Buenos Aires, bal. 23. —
Pietinėj Brazilijoj gyvena 
daugelis vokiečių kolionis- 
tų. Pirmiau buvo pranešta 
kad ten vokiečiai buvę su
kėlę revoliuciją prieš Brazi
lijos vyriausybę. Tas netie
sa. Dalykai stovi šitaip:

Kuomet Brazilija per
traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija, toj šalyj gy
veną vokiečiai pateko vie
tos gyventojų nemalonėn ir 
net neapykanton. Pirmiau
sia miestuose vokiečiai bu
vo užpuldinėjami, jų manta 
naikinama. Paskui priešvo- 
kietinė agitacija prasiplati
no ir provincijoje.

Sukilo prieš juos, vokie
čius kolionistus, pirmiau
siai pavieniai gyventojai 
farmeriai, susitelkę į mažes
niuosius burius. Paskui tie 
būriai kaskart vis didėjo. 
Šiandie prieš vokiečius su
kilę jau kuonė visi pietinės 
Brazilijos gyventojai. Sako
ma, kai kuriems jų skaitlin- 
gesniems būriams vadovau
ja net Brazilijos kariuome
nės atsarginiai oficieriai.

Taip dalykui* virtus, dau
gelis vokiečių kobonistų su 
savo šeimynomis susispietė 
į tinkamesnes apsiginti vie
tas, namuose užsibarikada
vo ir ginasi prieš gyventojų 
užpuolimus. Jie tam tikslui 
pasigaminę daug ginklų ir 
amunicijos, turį užtektinai 
ir maisto, kol vyriausybė 
jų neišgelbės iš to apguli
mo.

Kai kuriose vietose įvykę 
labai kruvini susirėmimai. 
Daug žuvę užpuolusių gy
ventojų ir užpultųjų vokie
čių. Kitur vokiečiai suspė
jo susiorganizuoti ir laukia 
sukilusių gyventojų pasiro
dymo.

Daugelis vokiečių su šei
mynomis apleidžia savo na
mus, palieka turtus ir iš 
Brazilijos bėga į Argentiną, 
♦Truguay ir Paraguay.

C
ilijos vyriausybė į 
sukilusius kraštus 
kariuomenę. Delei 

stokos komunikacijos ka
riuomenės pasiuntimas su
trukdomas. Bet nuvykus 
ten kariuomenei, rasi, pa
siseks sukilėlius numalšinti, 
kurie neteisotai elgiasi.

PATRIOTINE DEMON 
STRAOUA.

Cleveland, G., bal. 23. — 
Praeitą šeštadienį čia įvy
ko didelė patriotinė demon
stracija. Parodavime gatvė
mis dalyvavo apie 100,000 
gyventojų.

LONDONAS, bal. 23. — 
Per Basle ir Amsterdamą 
gauta žinios iš Konstantino
polio, kad Turkijos vyriau
sybė pertraukė diplomati
nius ryšius su Suv. Valsti
jomis ir šitų ambasadoriui 
indavė pasportą.

I
ARGENTINA SMARKAU
JA PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Reikalauja atlyginimo, 
kitaip bus karė.

Anglijos atstovai jau 
Washingtone

Roosevelt New Yorko milicijos 
viršininku

Atimami iš vokiečiu visokie ginklai

ANGLUOS ATSTOVAI 
SUV. VALSTUOSE.

Vakar po pietų atkeliavo 
Washingtonan.

Washington, bal. 23. — 
Vakar čionai atkeliavo An
glijos atstovai, užsienių rei
kalu ministeris Balfour su

Buenos Aires, bal. 23. —
Vokiečių nardančioji laivė 
nuskandino Argentinos gar
laivį “Monte Protegedo.”'sav<\ palydovais. Jis išlipo
Tas labai įžeidė Argentinos 
vyriausybę. Todėl jinai pa
siuntė labai aštraus tono 
notą Vokietijos vyriausy
bei. Pareikalavo už nuskan
dintą laivą tuojaus atlygin
ti. Jei Vokietija to reika
lavimo neišpildysianti, tuo
met Argentina paskelbsian
ti karę.

REZIGNAVO PORTUGA 
LUOS KABINETAS. 
Paryžius, bal. 23. — Anot

gautų čia žinių, atsistatydi
no Portugalijos ministerių 
kabinetas. »•

PULK. ROOSEVELT
NEW YORKO MILICI
JOS KOMENDANTU.

iš laivo vienam Suv. Valsti
jų uoste bal. 21 dieną po 
pietų ir antrytojaus išvažia
vo šalies sostinėn.

Čionai įvyks karės konfe
rencija, kurioj dalyvaus 
šios šalies diplomatai ir pri
buvusieji Anglijos atstovai. 
Bus apkalbėta daug svarbių 
reikalų, surištų su karės vc-

New York, bal. 23. — Jei 
pulkininkas Roosevelt, bu- 
vusis Suv. Valstijų prezi
dentas sutiks, jis bus pa
skirtas Ne\v Yorko milicijos 
majoru generolu. Taip nu
sprendė New Yorko guber
natorius Wh'itman, kuomet 
patyrė, kad karės sekreto^ 
rius Baker neleidžia pulki
ninkui organizuoti iš laisva- 
norių legijonus.

UŽDRAUSTA VOKIE
ČIAMS TURĖTI 

GINKLUS.

Kiek žinoma, .Vokietija dimu prieš Vokietiją.
to reikalavimo neišpildy
sianti pasiremiant tuomi, 
kad Argentina paremianti

Kiek sužinota, bus ap
svarstyti sekanti svarbiau
sieji klausimai

Suv. Valstijų ir Brazilijos 1. Pasekmingesnė kova
j • Z 1 1 • • f • ‘ • v V • V • t vpolitiką prekybinių garlai

vių apginklavime.

VOKIEČIAI ŽUDO AME 
RIK0NUS.

Washington, bal. 23. —
Gauta žinia, *kad vokiečių 
nardančioji laivė nuskandi
no garlaivį (nepasakoma 
kokios šalies). Garlaivy j
buvę 5 amerikonai. Šituos j 6. Pasaulio prekyba po 
ir kitus įgulos žmones vo- karės.

prieš vokiečių nardančias 
laives.

2. Talkininkų laivų intil
pimo mažėjimas veikiant 
nardančioms laivėms.

3. Maisto stoka ir jo pa
gaminimas.

4. Parėmimas talkininkų 
Šuv. Valstijų pinigais.

5. Rusijos ir Graikijos 
stovis.

kiečiai paėmė ant savo lai
vės denio. Bet kuomet laivė 
pastebėjo patroliuojantį 
priešininko laivą, pati pa
nėrė palikdama paimtie
siems neišvengtlną mirtį jū
rėse.

25,000 ĮSTOJO KARIUO 
MENĖN.

Washington, bal. 23. — 
Praeitomis trimis savaitė
mis visose Suv. Valstijose 
regulerėn kariuomenėn įsto
jo 25,000 jaunų vyrų, anot 
oficialio pranešimo. Dau
giausia kareivių davė Illi
nois, paskui Pennsylvania 
valstija.

MAINŲ DARBININKAMS
PADIDINTA ALGOS.
New York, bal. 23. — 

Pennsylvanijos, Ne\v Yorko 
ir Ohio valstijose kietųjų 
anglių kasyklų kompanijos 
173,000 daibininkų padidino 
algas 20 nuošimčiais.

OLANDIJA BUS 
NEUTRALĖ.

Washington, bal. 23. — 
Olandijos vyriausybė pra
nešė, kad Olandija ir to
liaus pasiliksianti neutral? 
šalis.

7. Kokios prekės leistinos 
gabenti į neutrales šalis, 
ypač į Švediją ir Norvegiją.

8. Taikos reikalai.
Anglijos atstovų atkelia-

vimas buvo laikomas pa- 
slaptvj. Nebuvo pranešta, 
kada, iš kokio uosto ir ko
kiu laivu atstovai apleido 
Angliją ir kokian uostan ąt- 
stovai atkeliavo.

Todėl Suv. Valstijų val
stybės sekretorius Lansing 
visiems šios šalies laikraš
čiams paskelbė viešą padė
ką už nepaskelbimą tų fak
tų, kuomi negalėjo pasinau
doti Vokietija.'

Skaitlingas detektyvų bu
rįs ir policija uniformose 
saugoja Anglijos svečius 
kiekvienam žingsnyj.

Jiems ruošiamas pokylis.

PAŠVENTINO NAUJĄ 
PARAPIJINĘ MO

KYKLĄ.

Vakar Jo A. M. Chicagos 
Arkivyskupas Mundeletn 
pašventino naują Šv. Joaki- 
mo parapijos mokyklą, 19th 
Place ir Langlcv avė. Dau
gelis katalikiškų draugijų 
dalyvavo iškilmėse. Toje 
parapijoje klebonauja gerb. 
kun. M. Hanley.

Washington, bal. 23. — 
Vyriausybės parėdimu šioj 
šalyj gyvenantiems vokie
čiams uždrausta savo na
muose turėti bile • kokius 
ginklus ir amuniciją. Visuo
se miestuose policijai įsaky
ta pereiti per visus vokiečių 
namus ir atimti ginklus. Tu
rį ginklus ir jų neatidavę 
šiandie ligi pietų, visi bus 
areštuojami. • *

PASTORIUS NUŽUDĖ 
SAVO ŽMONĄ IR 

UOSVŲ.
Yonkers, N. Y., bal. 23.— 

Kongrcgacionalistų mald- 
namio pastorius Robert F. 
Berrv nužudė savo žmoną 
ir uošvę po ginčų už vokie
čių kaizerį. Paskui pats pa
darė sau galą.

(Lietuviškų socialistų 
laikraščiai dabar ir vėl ra
šys, kad “kunigas” žmog
žudys ir savažudis, nepaaiš
kindami net, kas per vienas 
tąs “kunigas.” Jie visuo
met taip daro, kad labiaus 
įžeisti katalikų vardą).

REIKALAUJA PINIGŲ, 
AMUNICIJOS IR GELE

ŽINKELIAMS INVEN
TORIAUS.

PETROGRADAS, bal. 23.
-Rusija nesitaikins su Vo

kietija. Bet Rusijai tuojaus 
būtinai yra reikalingi pinb 
ga, amunicija ir geležinke
liams inventorius. Jei Ame
rika gali pagelbėti Rusijai 
tuomi, tada Rusija įveiks 
Vokietiją rytiniam karės šo
ne.

Taip pasakė Rusijos už
sienių reikalų ministeris Ml 
liukov.

Anot Miliukovo, kad atsi
laikyti prieš vokiečius ir 
juos įveikti Rusija visupir 
ma reikalingi gelleiinkeliai 
ir pinigai.
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TIKRASIS LIETUVIŠKŲ. 
SOCIALISTŲ VEIDAS.

II

/ Lietuviški socialistai vi
sokiomis priemonėmis dan
gstė savo purvinus ir bjau
rius pasielgimus, kad žmo
nės nepamatytų.

Amerikos lietuviškų soci
alistų laikraščiai pasidi
džiuodami gyrėsi savųjų a- 
gentų, korespondentų, skai
tytojų ir redakcijų persona
lų dora. ir prakilnumu.

Patįs tų laikraščių redak
toriai visuomet savo lapuo
se pabrėždavo, kad aplink 
socialistų laikraščius esu 
suaispiečiusi “pažangio
ji” visuomenė.

Bet Štai išeina eikštėn 
Šlykščiausieji lietuviškų so
cialistų darbai.

Chicaginio lietuviškų so
cialistų organo agentas, to 
organo uoliausias platinto
jas, jo korespondentas-ben- 
dradarbis ir dar koks 
“šiaučius” bjauriausiu bu
du pajuokia visa tai, kas 
yra šventa katalikams.

'l'cgu pati visuomenė ap 

vertins tokį išgamų sociali
stų pasielgimų Tegu visuo
menė pasakys, kas yra visi 
tie, kurie skaito ir platina 
visokius socialistiškus šlam-

Dabar mes drąsiau norėtu
me manyti, kad Amerikos 
lietuviški; socialistų didžiu
ma yra ištvirkėliai, švent
vagiai ir niekdariai. Ir 
kaipo tokie jie yra didžiau
si musų tautoje nedorėliai.

timtaučių tarpe, atsiranda 
veikėjų, kurie drįsta kenk
ti ir griauti šitų ištaigų.

Tasai laisvamaniškas laik
raštis “naudingąja įstaiga” 
vadina laisvamanių tauti
ninkų centralį komitetų, 
kurs prieš visuomenės norų 
iš Centralio Lietuvių Die
nos Komiteto perdirbtas 
laisvamaniškuoju komitetu, 
kuriuo norima sustiprinti 
musų liberalų sukliurusios 
pozicijos.

Kas kenkia tam laisva
manių komitetui ir kas »jj 
griauja, viršminėtas laikra
štis nepasako, Tečiaus ir 
be to suprantama, kad jis 
savo šūvį taiko į katalikiš
kųjų visuomenę ir į katali
kiškuosius laikraščius.

Musų pareiga tam laisva
manių pusoficialiui or'ganui 
pasakyti, kad katalikai su 
tuo atsimetėlių laisvamanių 
tautininkų komitetu nieko 
bendra neturi ir jam neken
kia. Katalikai rūpinasi sa
vais visuomenės reikalais. 
Todėl ir neturi laiko ir no
ro kenkti ir griauti tai, kas 
savaimi ir be griovimo tu
rės sugriūti nepritariant vi
suomenei. Z

Laisvamanių laikraščiams 
priderėtų prisilaikyti dau
giau teisybės, bet ne klai
dinti savo skaitytojų su ko
kiais ten “naudingaisiais 
komitetais.

ĮSTEIGTA NAUJAS 
FONDAS.

.n

KAS GI KALTAS Už 
BETVARKĘ.

Worcester, Mass., leidžia
mas lietuviškas laikraštis, 
kurą visuomet rūpinasi teti
kti musų tautos išgamoms 
socialistams ir laisvama
niams, apraudu ja, kad A- 
marikos lietuvių tarpe ne
sama tvarkos Lietuvos gel
bėjimo žvilgsniu.

Girdi, Amerikos Lietuvių 
Otfctr. Komitetui '(turi bu 
ti — Lietuvių Dienos Ko
mitetui) pasisekė nors kiek 
suvienyti lietuvių spėkas 
aukų rinkime, pasisekė su
rinkti didelę sumų pinigų, 
ir kuomet ta pati įstaiga 
bando varyti iri toliaus sa
vo darbų ir ima) veikti sve-

A

Socialistai ir taika.
Tarptautinės srovės.

Ne visi tekantieji vande
nys yra vienoki, ne visos 
nei protų srovės yra vie
naip didelės, galingos ir 
brangios. Yra upelaičių, 
kurie pavasario metu smar
kiai bėga, o vasarai atšilus 
išdžiųsta. Iš jų tepasilieka 
tik negilių balučių eilė. Yra 
ir galinga Golfstremo vers
mė 500 verstų pločio, bė
ganti nuo žemės vidurio į 
šaurinį jos galų, pasidalinu
si į keletu milžiniškų šakų, 
šildanti visų Europą, kaip 
išsišakojusios garinio kati
lo triubos šildo namus.

Tokia galinga ir gaivi
nanti protų versmė buvo £r 
yra krikščionija. Prieš Kri
stų beveik visos tautos ir 
viešpatijos turėjo kiekvie' 
na savo tautinį tikėjimų bu
vo ir garbino tautinį stabų 
Net ir tikrasis žydų tikėji
mas buvo sutilpęs vienoje 
tautoje. Kristus apskelbė 
tiesų visiems žmonėms, pri
minė visų tautų ir luomų 
lygybę ir brolybę, sudarė 
vienų tikėjimų visoms tau
toms.

krikščionijos 
stebėtinai (li
jo padarytoji 

pasauliui, tapo pastebėta. 
Ne vienas žmogus, kuris ne
tikėjo į Kristaus dievybę, 
kuris nenorėjo prisiminti 
sunkiųjų jo mokslo dalių, 
bandė ir pats sudaryti dide
lę mirštančių srovę. Tarp 
kitų tokių srovių, norinčių 
apimti visų pasaulį, yra ir 
socializmas, kuris prisilaiko 

dau
geliui žmonių ifttuausiai pa' 

tinka.
Tarp krikščionijos ir soci

alizmo yra daug skirtumų; 
šiam kartui užteks paminė
ti tik dvi. Krikščionija dėl
to yra tarptautinė, kad ji 
skelbia tiesų, nes tiesa yra 
viena visiems. Taigi kri
kščionijos tarptautiškumas

Gretas 
praplitimas, 
dėlė nauda,

“Darbininkas” praneša, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba balandžio 11 d., kun.
Petkaus svetainėje, Brook
lyn, N. Y., sušaukė katali
kiškų eentraliniu organiza- taisyklių skelbti te, kas < 
cijų atstovus pasitarti apie Keliui žmonių įSmausiai 

sutvėrimų tam tikros or
ganizacijos rinkti aukoms 
tarp kitataučių ir sudaryti 
projektus, kaip geriausia 
išnaudoti popežiaus paskir
tųjų lietuviams dienų 20 
gegužės, nes tų dienų visose 
pasaulio katalikiškose baž' 
nyčiose bus renkamos au
kos nukentėjusiems nuo ka 
rėš lietuviams.

Suvažiavo 26 atstovai.
Vedėju buvo išrinktas p- V.
Lukoševičiuš, gi raštinin
kais kun. Pr. Augustaitis Ir 
p. B. VaškeviČiutė.

Šito suvažiavimo pasek
mės tokios:

1. Įsteigta Lietuvos naš
laičių ir našlių fondaą; 
kuris veiks vien tik tarp 
kitataučių, suorganizuo 
damas didesniuose mies
tuose ir prie kiekvieno 
Tautos Fondo skyriaus 
savo skyrius. Centralis 
.ofisas bus Brooklyne prie 
“Garso” redakcijos. An
gliškai naujas fondas pa
sivadino American Relief 
Fund for war widows or- 
phans of Lithuania.

2. Visi per tų fondų su
rinkti pinigai eis išimti
nai nuo karės nukentėju
siems lietuviams.

3. Naujas fondas veiks 
savystoviai, tik sava ry
šius su Tautos Fondu pa
laikys bendru kasininku 
ir bendrais seimais. Nau
jo fondo kasininku išrin
kta Tautos Fondo kasi- 

.ninkas p. B Vaišnoras iš 
Pittsburgh, Pa.

4. Veikimas naujo fon
do ir jo skyrių nustaty
tas labai platus. Jo pa
reiga bus kuodaugiausia 
surinkti aukų tarpe -Ame

rikos turtuolių nukentė
jusiai Lietuvai.

5. Gegužio 20 d. aukų 
rinkliavos suorganizavi
mui Lietuvos našlių ir 
našlaičių gelbėjimo fon
das intemps visas savo 
pajėgas, kad ta diena bu
tų visur kuolabiausia iš
naudota. Atsišaukimais, 
brošiūromis ir energingu 
veikimu pasistengs užin- 
teresuoti anglų visuome
nę Lietuvos ir jos dide
liais vargais.

Pas Apaštalikųjį Dele
gatų gegužio 20 d. reika
lais susivažiavimas nusky 
rė nuvažiuoti kunigus J. 
Ambotų iš Hartford, 
Conn. ir V. Dargį, iš Mt. 
Carmel, Pa. Susivažiavi
mas visų laikų ėjo gyvai. 
Kaikuriais reikalais buvo 
kilę ginčų tarp atstovų, 
bet galutinai visų prieita 
prie vienos išvados ir dar 
sykį lietuvių katalikų 
vdikimo akcija sustiprin
ta.

Lietuvos našlių ii1 naš
laičių gelbėjimo Fondo 
pirmininku išrinkta kun. 
Dr. Pr. Augustaitis; sek
retoriais kun. Svagždys, 
p. J. Kaupas ir p-lė B. 
VaškeviČiutė, iždininku 
p. B. Vaišnora iŠ Pitts
burgh,, Pa- Išviso valdy
ba susidės iš 12 narių.

išdygęs iš jos turinio. So
cializmo tarptautiškumas 
atsirado iš dviejų šaltinių: iŠ 
noro sunaudoti krikščioni
jos pavyzdį, ir iš to, kad 
darbininkų yra visose tau
tose. Antrasis socializmo 
ir krikščionijos skirtumas 
yra tame, kad krikščionija 
negriauja tautų, nes jijė 
skelbia savo mokslų nevien 
visoms tautoms, bet ir vi
siems luomams kiekvienoje 
tautoje. Socializmas tepri
pažįsta tik vienų darbinin
kų luomų, kelia to luomo 
kovų prieš kitus luomus. 
Sukėlus karę tarp luomų 
tautos viduje, tautybė žūva. 

Šita karti ir socialistų 
tarptautiškumas.

Kas žinojo pamatinius so
cializmo sakinius ir apsvar
stė socialistų skaičių bei 
įtekmę Prancūzijoje ir Vo
kietijoje, tas tikėjosi, jog 
socialistai šioje karėje ne
dalyvaus, arba jų trukdys 
streikais. .Vienas prancū
zas patrijotas fanatikas nu
šovė savo šalies socialistų 
vadų Jaures, kad tas nesu
keltų socialistų prieš val
džių. Žinoma, ne ta niekši
škoji žmogžudystė, o kitos 
priežastys padarė, kad 
Prancūzijos socialistai sto
jo karėn prieš vokiečius. 
Vokiečių socialistai taip-gi 
pritarė savo vyriausybei. 
Net ir Liebkneehtas apsi
vilko kaizerio uniformų įr 
nešiojo ginklus. Ilgainiu vo
kiečių socializmas suskilo. 
Didesnėj! dalis pasiliko iš
tikima šalies vyriausybei ir 
karčiu maže&aėji su Lįfeb- 
knechtu protestavo prieš 
sulaužymų partijos mokslo. 
Rusų socialistai dažnai skel
bė, kad jie pritariu talki
ninkams ir smarkiai kaltino 
vokiečių socialistus už ne
ištikimybę partijos pažiū
roms.

Tai-gi pasaulio akiveiz- 
do’je įvyko netikėtas daik
tas: socialistai užsidegė sa
vo šalių patrijotizmu, daly
vavo buržujiškos© ministe
rijose, kaip belgas E. .Van- 
dervelde ir rusas Kerenskii, 
eidami prieš vokiečių sočia 
listus, kurie taip gi laikėsi 
išvien su savo šalies buržu
jais.

Šitas atsitikimas parodo, 
kad dabartinės karės jėga 
buvo galingesnė, negu soci
alistų prisirišimas prie tąrp- 
tautiškumo. Jie nejįripa- 
žindavo tautos, koi^^Lasi- 
darč didelis pasauliO^Rrė- 
mimas. Jie pripažinoTuek- 
vienas savo tautų, kaip tik 
tas susirėmimas visu savo 
sunkumu užgulė ant Euro
pos.

Katalikystės mokslas ne
žuvo karėse, nes jijė pripa
žįsta tautas ir mokina kata
likus tautos reikalus staty
ti augščiau už luomų ir as
menų reikalus. Dalyvavi
mas karėje yra pašventi
mas visų savo asmeninių ir 
luominių reikalų tautai. So
cialistai mokina, kad darbi
ninkų luomo norus reikia 
statyti augščiau už tautos 
reikalus. Tečiaus karei iš- 
kilus socialistai apsėjo su
lyg katalikiško pavyzdžio: 
luomų pastatė žemiau už 
tautų ir Prancūzijoje ir Vo
kietijoje. ' ’ ,

Nėra abejo, kad darbas

Quali'ty Superb

Helmar visados teisingas 
sulyg savo spalvų

Kokios spalvos?
Grynai Turkiškos Ta- 

bakos Gerai sutaisytos.
Geriausios Rūšies visa

dos užtikrin Pardavimą
Geresnes vertes negu dau

guma brangiu cigarelu.

jeigu rūkysi viena syki tai rūkysi 
visados.

Lsnyvlauslss tabakai dėl cigarątg yra Tur k tiltai, 
Oerlsaslu tabakas dėl clgaretų yr« TarfcUkaa.

Čia buvo priešingas žo
džiams. Bet kuomet žo
džiai yra klaidingi arba blo
gi, o darbai pasidaro jiems 
priešingi, tai nėra priežas
ties nubusti. Ne vienas jau 
džiaugėsi, kad gyvenimo 
smūgiai įtikins socialistus 
labiau negu protingų prie
šininkų kritika, kad socto- 
listai supras savo klaidų, 
pataisys savo žodžius ir pri
taikins juos prie gero apsi
ėjimo.

Socialistų nepastovumas.
Pradžioje šitų 1917 m. 

belgai socialistai išreiškė 
savo vadams Liudvikui de 
Bfoukerc ir ministeriui E- 
miliui Vandarvelde, kad 
stovį už talkininkus ir no
rį karės iki kol vokiečiai 
taps pergalėti. Vandervel- 
dei apskelbus tų savo drau
gų užreiškimų, vokiečių 
spauda rašė buk užreišld- 
mas pramanytas: 7 kovo 
socialistai, esantieji po vo
kiečiais Belgijoje savo vado 
lupomis patvirtino, kad 
Vanderveldee apgarsintasis 
ntsišaukimas yra tikras.

Nepilnai 40 dienų po to, 
būtent pėtnyčioje, 13 balan
džio, atvažiavo į Stockholmų 
iŠ Šveicarijos per Vokietijų 
30 socialistų rusų. Važiuo
jant per Vokietijų jų vago

nas buvo užrakytas. Tarp 
atvažiavusių buvo centra
lio rusų socialistų komiteto 
nariai Nikalojus Leninas ir 
Zinovrjev’as. Juodu taip-gi 
priklauso prie redakcijos 
rusų sociabstų laikraščio, 
einančio iš Genevos (Švei 
carijoje). Taip atkeliavu
sių buvo taip-gi žymus so
cialistas, kurio pavardė, ra
šoma lotiniškomis raidė
mis tapo taip iškreipta, jog 
sunku įspėti kaip ji yra is- 
tikrųjų. Svetimtaučių laik
raščiai jį vadina Miša Zha- 
kava ir sako, kad jis socia
listus užveisęs Kaukaze ir 
prie socialistų patraukęs 
Čc.beidzę, kurs dabar yra 
socialistų vadas Rusijos dū
moje. ’ ‘ .

Stockholme rusų socialis
tai atspausdino deklaracijų, 
kuri kaltina Angliją už nai
kinimų Rusijoje visuotinos 
amnestijos, t. y. dovanoji
mų prasikaltimų, ir už ne
leidimų rusams revoliucio
nieriams, norintiems san
taikos su vokiečiais, grįžti 
į Rusiją, Mes nežinome, 
kada anglai naikino Rusijo
je amnestijų.

Toliaus socialistai paduo
da peržvalgų tarybų, dary
tų su vokiečiais ir pagilia

'(Pabaiga ąnt 3-čio pusi.)

Jūsų pinigą tari bnti padė
ti K«ro|s saugi oje va atilos 

bamkole

: Secind Security Bank
■MMeOP CMICAdO mMhm 
■HvsahM Ava. kampa* Waatern Ava

3% ant Jusų Pinigų

AMere PanedCUaie U Sabetomla 
▼akarela iki I veleadel

Skolinome pinigas ant Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa Ir galima 
gauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1181 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PKIEtlUKA VALSTIJOS!

KAPITALU $618,091
Mes mokame 8 proe. ant Piotrų. 
Mee parduodame Poreign Meney 

Orders t visa* dalia s v lėto.
Wllbam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-plrmlnlnkas 
Cha*, Krupka, Vlve-plrmlnlnkas 
August Fllek—Ass’t Kąsierius 
Joeeph sikyta — Kasteriąs 

1900 Blue Island Avė.

XENK-’xAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Naryste,

Bankoa priklanaanrioe prie Chi- 
cago Clearing House yr* po Jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki | metus, Clearing House 
rsrliorlal nuodugniai ištiria savo 
bankų stovj lr bud* Jų vedimo. Vi
si pinigai yr* suskaitomi, notos,

bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržiuriamos lr patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti lr 
nlngo* Ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gl verte gali būti knlngose parody
si. AbėJotlna tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Honsj 
teisių, tas yra lenkias Jos abėjotlsu 
stovio.

Tiktai tvlrciauslos lr eangfauF-u 
banko* gali but Clearing House 
riale.

The Chicago Clearing Ha 
priežiūros užmanymas tapo b 
pirm Sėlint metų, lr nuo te laiko 
nei vien* Clearing House banka m 
■ubankrutijo. Reikalaujant, Clea~ 
rtag Hense banko* ateiaa viena kf 
tai en pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
Jes teisėmis lr llduod* penkias pil
us* atskaitas J metus.

J| taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarlškal tlrlnėjama 
Ir kas metu IMuoda penkias pllaaa 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Ulinei*

Pinigai sudėti lltoje bankoj* yr* 
llmekaal aat

Cla gulima gauti Pirmos Auk
so Mortgages. Taipgi Autam Mort
gage 80
Lietuviam* ateakanoiausas,

Cla kalba Lletuvllkal lr Lenkiš
kai
Kapitulas tr pervirtu: |t*8,tt8.t<

. Preeldlntaa 
AMERICAN STATE BANK,

Kanapas: Blu* Island Av*^ Loomis 
ir ls-tsu gatvių.

ATDARAIS: PansdUllala, Ketver
tais is UMgatems Iki 8:BS vai **■.

PRAGAIŠTINGAS 
SOCIALISTŲ DARBAS.

Iš Petrogrado ateina ži
nių, kad rusai socialistai 
pirmiau kurstė darbininkų 
minias visai paliauti dirbus 
visokius darbus. Kuomet tas 
jiems nepasisekė, jie dabar 
darbininkus kursto dienoje 
ilgiau nedirbti, kaip tik ke
turias valandas. Išmėto la
pelius, kuriuose sako, kad 
kuomet valdžia pateksianti 
socialistams, tuomet darbi
ninkai dar trumpesnias va
landas dienoje dirbsią ir už 

(šventes gausių užmokėti.

NETURTO PRIEŽASTIS.

Socialiame susirinkime 
karštai svarstoma svarbieji 
bėgančiojo gyvenimo reika
lai.

— Dabar aš paaiškinsiu 
kokios didžiausios neturto 
priežastįs....— prabilo pre
legentas

Balsas iš publikos;
— Pinigų stoka!
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8. 8. PITTSBURG, PA.

Balandžio 15 d. Št. Kazi- 
mieib parapijos bažnytinis 
choras išpildė gan rimty lie
tuvišką koncertą, kokio 
Pittsburgo dar nebuvo gir* 
dėta. Programas buvo ilgas 
ir turiningas. Buvo sulošta 
operetė “Adomas if Jie va.” 
Adomo rolėj lošė J. Senu
lis, vargonininkas iš Home
stead, Pa., Jievos rolę J. 
Jankevičienė, Grafo — J. 
Zinkus. Toliaus choras su
dainavo daug dainių tarpe 
kurty ypatingai visiems pa
tiko: “Tekėk dukrelė už 
bajoro” ir “Bernužėli ne- 
sivoliok.”

Pageidaujama, kad pana
šus koncertai tankiai Pitts- 
burgiečius palinksmintą, 
nes kol kas jie pittsburgie- 
čiams būdavo retenybė, 
žmonty buvo virš penkty 
šimtą. Išsiskirstė visi link
smi ir patenkinti.

Lai gyvuoja mus bažnyti
nis choras ir daibuojasi dai
lės dirvoj!

P&rapijonaz.

WORCESTER, MASS.

Aukotojai Tautos Fondui 
Sv. Kaiimiero dienoje.

(Užsilikę vardai.)
A. Ščemač aukojo $2.25. 
Baltrus Vaitiekaitis $2.00. 
Po $1.00 aukojo: Ml Čiri 

vinskas, K. Čepavičius, P. 
Struckauskas, J. Griškiute, 
O. Bedarbiene,'A. Rudis, A. 
Lukšis, M. Lukšis, K. Anu
sauskas, A. Mikėnas, V. Gl- 
bavičius, Ę. Daminaitienė, 
J. Kamindulis, P.Budrikas, 
F. Jakaitis, P. Matijošaitis, 
Majoras Holmes ir Čaplikas.

W. PULLMAN, ILL.

Čia Velykų pirmojoj die
noj užsibaigė gerb. kun. Dr. 
Maliausko konferencijos, ku 
rios tęsėsi ištisą savaftę. Vi
sais vakarais būdavo pusė
tinai prisirinkę domiai klau
sančiu žmonių. Tik kaikurie 
Mockaus mulkinyčios atsto
vai bijojo ateiti išgirst tie
sos žodį, nes, anot 'ju, pro
tas gali pamišti nuo tu pra
kalbu, g&na, gird, .jau to ką 
Mockus į makaulę įkalė. 
Laike tu konferencijų davi
nėta įvairiu užklausimu, į. 
kuriuos gerb. kalbėtojas 
tinkamai atsakinėjo. Kaiku
rie klausimai buvo gan pro
tingi, bet nestigo ir labai 
kvaity, iš kurią net maži 
vaikai turėjo skanaus juo
ko. r '

Minėtosios konferencijos, 
tai vienas svarbiųjų atsiti
kimu musų kolionijos gyve
nime. Daugelis žmonių ne
suprato gyvenimo tikslo šia
me pasaulyje ir kaip per 
miglą žiurėjo į Augščiausio 
jo surėdymą. Bet gerb. kal
bėtojas kun. Dr. Maliauskis 
taip aiškiai ir moksliškai 
nušvietė dabartinį ir atei
nantį musu dvasinį gyveni 
mą, kad turbut visi klausy
tojai įsitikino, jog kitaip ir 
būti negali. Nevienam tu 
konferencijų žodžiai neiš
dils iki mirties.

• Velykos W. Pullmane la

bai iškilmingai švęsta. Pa
maldose visos vietinės kata
likiškos draugijos dalyvavo 
“in corpote.” Ilga eilė ma
žu mergaičių ėjo giedant 
draug su didžiuoju choru. 
Vietos bažnytinis choras, 
darbštaus ir gabaus vargoni 
įlinko p. Juozo Kudirkos ve
damas, labai pagirtinai at
liko savo užduotį. Jo santar
vingu giedojimu džiaugiasi 
visi parapijonai.

Žymiai papuošė musu Ve
lykų rytą, tai kunigo Ma- 
liauskio konferenciją užbai
gimo pamokslas. Išklausius 
šį turiningą, gyvą pamokslą 
visokios abejonės apie tikė
jimą nejučiomis nyksta šir
dyj-

Labai butu naudinga, kad 
gerb. kun. Dr. Maliauskis 
neaplenktu nei vienos lietu
viškos kolionijos su savo ne- 
apkainuojamos vertės kon
ferencijomis, kurios yra ne
abejotinai galingas įrankis, 
katalikiškai-tautiškai kultu-I
rai platinti.

Parapijonaa. 

GRAND RAPIDS, MICH.

Lietuviai steigia katalikišką 
mokyklą.

Grand Rapidso lietuviai 
kas kart labiau pradeda dar
buoties visuomenės dirvoje. 
Susipratimas ją tarpe nuo
lat kįla, skaičius dori; lietu
višku laikraščiu skaitytoju 
didinasi.

Pastaraisiais laikais vie
tos susipratę lietuviai su
manė įsteigti katalikišką 
lietuvišką mokyklą. Tam 
tikslui dabar nuolat rengia
mos įvairiausios rųšies pra
mogėlės. Visiems geros va
lios lietuviams priderėtu 
kuokarščiausiai remti šį 
naudingą ir reikalingą su
manymą. Vytis.

WAUKEGAN, ILL.

Musu miestelio katalikiš
kosios lietuviškos draugijos 
veikia išsijuosę. Balandžio 
15 d. L. Vyčty 47-ta kuopa, 
dėl Šv. Juozapo dr-jos nau
dos surtngė puiku vakarėlį. 
Jo programa buvo gana tur
tinga ir įdomi. Vyčiu choras 
dailiai sudainavo keletą lie
tuvišku dainelių- Nors šis 
choras dar jaunutis, bet jau 
gerokai prasilavinęs. Vyru 
choras ir gi dvi daini pa
sekmingai atliko. P-lė S. 
Ašmiukė ir p-lė M. Šimuli- 
niukė gražiai dainavo solo. 
P. A. Jankauskas sulošė 
juokingą monologą “Negy
vas kūnas.” kuris publiką 
iki sočiai prijuokino. P-lė 8. 
Ašmiukė ir p. Pr. Bujanau- 
skas vykusiai skambino ant 
piano. Paskuti p-lės O. Bur
bi ūkė, A. Bočiuke ir p. O. 
Dabašinskaitė deklemavo. 
Pabaigoje programo choras 
užgaudė Lietuvos ir Vyčty 
himpus.

Buvusieji svečiai šiame 
vakarėlyj likosi pilnžti už
ganėdinti. Katučių nesigai
lėta. Šv. Juozapo dr-ja iš
reiškė širdingiausią padėką 
vyčiams už surengimą taip 
puikaus vakarėlio.

fir. Juozapo Dr-jos Narys.

REDAKCUOSATSA-
KYMAI.

P ui Vyčiui. Valdžia drau
džia laikraščiams skelbti 
įvairius išlaimėjimus, taigi 
Tanlstos ištisos korespon
dencijos negalime sunaudo
ti.

SOCIALISTAI IR TAIKA

(Pradšia ant 2-ro pusi.)

juos už sąžiningą išpildymą 
to, ką buvo žadėję. Dar pri
dėta, kad, bebūdami Šveica
rijoje rusu socialistai suda
rė sąryšius su prancūzu 
socialistais ir su radikale 
dalimi vokiečiu socialistu.

Stockholme rusu ąociali- 
stus ant stoties pasitiko 
miesto pirmininkas Lindha- 
gen ir keletas radikaliu so
cialistu švedu. Rusu socia
listai paskui padarė posėdį 
su švedu socialistais tą pa
čią dieną. Kas buvo kalbė
ta posėdyje, tas slepiama.

Švedu dienraštis “Dagens 
Nyheter” tvirtina, kad Le
ninas išvažiavo į Rusiją su 
tikslu padaryti jojo didelę 
ir smarkią srovę, reikalau
jančią taikos, kad vokiečiu 
radikalai socialistai pažadė
jo Leninui atsiųsti savo de
legatus į Stockholmą ir pra
dėti tartis apie taiką. Kai
kurie prancūzu socialistai 
taipgi prisidėję prie to. 
Vien tik Anglijos socialistai 
nenori apie taiką nei klau
syti.

“Dagens Nyheter” tvir
tina, kad Lenin’as ketinąs 
už kokiu dvieju savaičių su
grįžti iš Rusijos į Stockhol
mą ir atsivežti su savim ke
letą kitu delegatu iš Rusi
jos. Kalbama, kad Leninas 
norįs padaryti galutiną kiečiais. O kad anglai galė-

NEPIRKIT!
NEPIRKITE FARMŲ KUR KLIMATAS YRA KAD KAIP ŽMOGUS NUVA

ŽIUOJI TURI SIRGTI IR MIRTI. NEPIRKITE FARMŲ, KUR ŽEMĖ VRA 

VIEN TIK SMIELIS. NEPIRKITE FARMŲ TEN, KAD KAIP NUSIPIRK- 

ŠIT FARMĄ BUSIT APLEISTU ANT SAVO LIKIMŲ. PIRKIT FARMAS 

NUO SANBORN 00. EAGLE RIVER, WIS. KAIP ATVAŽIUOJI ČIONAI PIR

KTI FARMOS GAUNI KUOGERIAUSĮ PATARNAVIMĄ. KAIP ATVAŽIUO

JI ČIONAI GYVENTI, JEIGU NUSIPERKI FARMĄ, KUR NĖRA NAMO, KOM 

PANIJA DUODA NAMĄ MIESTE UŽDYKĄ PAGYVENT, PAKOL PASTA- 

STYS JUM ANT JŪSŲ FARMOS.

Atvažiuokit ir pažiūrėkit kaip musų lietuviai gyvuoja, čionai yra lietu
viu, kad gyvena po 16 metų ir nekurie mažiau. Du Petraičiai gyvena jau 16 me
tų čionai ant farmų. Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesnių. Pa
žiūrėki kiek jau šįmet nusipirko. Simonas Zironis, iš Sioux City, Iowa Kovo 20, 

1917 nusipirko 40 akrų. Petras Federovičius, iš Cleveland, Ohio, Kovo 29, 1917, 
nusipirko 80 akerių. Tonis Baisis iš Akron. Ohio, Balandžio 4, 1917, nusipirko 
40 akelių. Antanas Zapolskis, ir Juozapas Galinis, iš Duąesne, Pa., Balandžio 12, 
1917, nusipirko po 80 akerių. >

Musų kolioniją yra terp puikių ežerų, ir upė bėga nao musų kolionijos į 
miestą. Gali atvežti ką tik nori miestan per vandenį. Pasistorekite, dabar yra 
užtektinai laiko dėl pradėjimo ant farmų šį pavasarį. Parduodame po 40 akerių 
ir daugiau. Jeigu nusipirksite 40 akerių įmokėsite tik $250 daugiau nereikės nie
ko mokėti per tris metus., a....................................

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI.
Tik ką aplaikėme iš Petrogrado siuntinį Lietuvišką 

Atviruką. Piešti lietuvių artistų. Kainuoja su prisiunti- 
mu 5c. vienas.

Užsisakydami pažymėkite numerį ir vardą.
No. S. Sv. Katlmlcras, Liet. KaralaiUa....................................V. Bičiūnas
No. 4. IS Karo ClkUaua ...........................................-................... p. Galaunė
No. B. Audra............................................. ................................................ J. Zikarai
No. S. Pasak*.................................................................... i...........  ... p. Galaunė
No. 7. Iš Cikllaua “Karaa” ............................................................. p. Bhnėa
No. S. Vakarinė Malda ..................................................................... J. Zikaras
No. S. Dainiams Kapas ........................................................... A ... p. Galaunė
No. IS. Iš Cikllaua “Karaa” .......... .. ............................................ P. Rimta
No. 11. Patalpa, .................................................................................... j. Zikaras
No. 13. Žicmoa Naktis .................................................................... p. Galaunė
No. 14. Uetnvos Vytis ..................................................................... V. Bičiūnas
No. IS. Pabėgėliai........................................... .....................................j, Zikaras
No. IS. Keleivis............................................. ........................... .. ...........j. Zikaras

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Viršaus dolerio iš
perkant Money Order.

ADRESUOKITE:

Draugas pub. co.
1800 W. 46th St., OHICAGO, ILL.

Darbą gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike prie musų kompa 
nijos. Musų kompanija užlaiko darbo agentūrą, taipo-gi pastoroja darbą dėl jau
nų mergaičių ir vaikinų vasarnamiuose tr kitose vietose. Musų kompanija par
duoda viską ant lengvų išmokesčių. Tai yra geriausia ir puikiausia vieta visoje 
Amerikoje dėl farmų. Atvažiuokite ir pažiūrėkite savom akim ir pasikalbėkit 
su lietuviais farmeriais.

5Y5TET1

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius; jis atšakia ant vi
sų Jūsų klausimų, kas link musų žemės ir pardavimą.

Rašykite dėl platesnių informacijų.

Prieš City Hali

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 
| ir moterų di 
MOKINIAI

ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti irj 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kainą laike Šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mie- 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.

UASTER DESIGNING 8CH00L 
J. F. KA8NIOKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 41641?

MASTER

SANBORN COMPANY
CO LITHUANIAN COLONY

“Gausa" Director, Eagle River, Wis. g„ '■_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - • '.. • ' '_ _ _ R

sanUiką tarp kariaujančiu, 
e jei tat nepasiseksią, nes 
vakaru viešpatijos, ypač 
Anglija, tam priešinaai, tai 
sudarysiąs taiką nors tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

Iš Stockholmo rusai so
cialistai jau iškeliavo į Pet
rogradą.

Kaip socialistą interna
cionalizmas buvo išnykęs 
karės pradžioje, taip dabar 
socialistu talkininku tiek 
kartų išreikštoji ištikimybė 
lygiai pasirodė nepastovi.

Tečiaus rūpinkimės atra
sti savo priešuose tiek daug 
gerą, kiek tik galima. Leni
nas žadąs įvykinti galutiną 
kariaujančiu santaiką. Die
ve duok, kad tas jam pa
vyktų. Kraujo pasaulis pri
sirijo iki gana. Jeigu krau
jo liejimą sustabdys sociali
stai, tai mes juos širdingai 
pasveikinsime.

Tiktai mums labai nepa
tinka pridėčkas, kad nepa
sisekus padaryti visuotiną 
taiką rusu socialistai pada
rysią atskirą Rusijos taiką 
su vokiečiais. Į šitą užreiš- 
kimą galima dvejopai žiū
rėti. Gal jis yra tikro pasi- 
ketinimo pasisakymas, o gal 
tėra tik bauginimas anglu, 
kad jie veikiau pradėtu ta
rybas su vokiečiais.

Kad bauginimas galėtu 
būti pasekmingas, Anglijos 
diplomatai turi tikėti, jog 
socialistai ištiesų gali pada
ryti atskirąją taiką su vo-

tu ty įtikėti, tai reiškia, kad 
ju nuomonė apie socialistu 
dorą butu neaugštesnė ui
nuomonę apie Mikalojaus U 
dorą. Nikąlojus neteko so
sto delto, kad buvo pasiren
gęs sulaužyti žodį, duotą tal
kininkams. Jeigu socialistai 
drįs taip pat meluoti talki
ninkams, tai gali prarasti su 
tą talkininku pagelba gau
tąją Rusijoje laisvę. Įžiū
rėdami į tą kaip socialistai 
elgėsi iki šiol, anglai užtek
tinai turi priežasčty nepasi
tikėti socialistais. Sociali
stai tikisi, kad Rusijos at
sitraukimas nuo talkininku 
bus užtektinai svarbus žo
dis, kad Anglija įtikėtu, jog 
laikas pradėti taikos tary
bas. Tarybos gal ir įvyks.

Dieve duok, kad ir taika 
įvyktų. Bet jeigu ant jos 
bus sulaužytojo tarptauti
niu prižadu žodžio šunvotė, 
tai musu džiaugsmas nebus 
pilnas. Partija gyvenanti 
suktybe ir plėšimu gali var
toti šlykščias priemones ge
riems, tikslams. Jos vieną 
kartą gali padalyti žymią 
naudą, bet dešimts kartu 
pridirba šimteriopai dau
giau blėdies. Tokias priemo
nes vartojantis socializmas 
gali visuotinu nelaimiu lai
kais tapti visuotinis. Bet il
gai su jomis negyvens. Am
žinoji tiesos ir doros skel
bėja Bažnyčia negali varto
ti tokty priemortty nei ko
kiems tikslams.

i ». i fs»
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LIETUVIŲ DIENOS 
ATSKAITA.

„ (Tąsa.)

žydai tesuteikė pagalbos duoda
mi medžiagos L. JJienos surengi
mui pagal savo Dienos pavyzdį ir 
parašė prielankius mums straips
nius keliuose savo laikraščiuose, 
pav. “The Jewish AdveOate” Bo
ston’e ir kt

Lenkų “Polish Relief Commit
tee” Nevv York’e per laiškus C. 
K-ui plačiai prižadėjo pagalbą L. 
Dienoje, bet faktiškai nieko nepa
gelbėjo, be vieno lieso, senovės 
dvasioje parašyto straipsniuko, iš
siuntinėto kelioms lenkų laikraš
čių redakcijoms Amerikoje.

Rusai tesuteikė kiek žinoma 
svarbesnės pagalbos tik San Fran- 
cisce.

Musų tautinė spauda (čia su
prantama katalikų ir tautiečių 
laikraščiai), reikia pasakyti jų 
garbei, L. Dienos garsinimo darbą 
varė iš visos širdies ir lietuvių vi
suomenėje palaikė augštą ūpą h-J 
interesą prie L. Dienos. Vietos 
Komitetai, net mažiausiuose mies
teliuose pasirūpino įdėti iš prisių
stų C. K-to Raštinės arba savo 
pagamintų straipsnių į vietinius 
anglų laikraščius ir L. Diena pa
traukė domą netik, galima sakyti, 
visų lietuvių Amerikoje, bet ir vi
sai suamerikonėjusių lietuvių ir 
pačių amerikonų. Atsiliepė į C. 
K-to Raštinę L. Dienos surengi
mo reikalais toki žmonės, kurie 
senai buvo pametę visus ryšius su 
lietuviais.

Užsiinteresavimas L. Diena ir 
noras pagelbėti kenčiančiai tau
tai kitose vietose priėjo ir gražu
mu. Negalima nepaminėti dvie
jų atsitikimų, kurie gali būti iš
reiškė jais ūpo gal ir daugelio vie
tų. Viena moteris lietuvė iš Wa- 
sson, III., Poni Mar. Jurgdiutė- 
Draugelienė, parašė prieš L. Die
ną, kad ji viena tenai yra mote
rų, lietuvių, bet prisiųskite ir jai 
dėžutę ir ji eisianti rinkti aukų 
nukentėjusiems broliams Lietuvo
je. Kitur vėl, Los Angeles, Cal. 
vienas amerikonas taip buvo už- 
interesuotas L. Diena, kad pats

visa tvarkė, apsiėmė pabūti Vie
tos Komitetui iždininku, padėjo 
išgauti leidimą iŠ miesto valdybos, 
pats tušė ir padavinėjo žinias j 
amerikonų laikraščius. Vėliau iš
karpos iš tų laikraščių buvo pri
siųsto C. K-to Raštinei ir jų buvo 
nemaža krūvelė. New York’e vie
na mergina rinko aukas nuo 12 
vai. naktį (31 d. spalių) iki 12 
vai. naktį (1 d. lapkričio).

Apskritai po intaka musų ir sve
timtaučių spaudos sujudo, sukru
to į darbą visi Amerikos lietuviai, 
visos lietuvių kolonijos nUo At
lantiko ligi Pacifico.

Nuo 13—11—16 susitvėrė 212 
savarankių Vietos Komitetų, o su 
skyriais ir šakomis 282 25-se Jung 
tinėse Valstijose ir Canadoje.

Štai kiek butą Komitetų pagal 
valstijų:

1. Pennsylvaiua ___ ........... 57
2. Illinois t.....'.'... ........... 47
3. Massaohnsetts ___ ..r... 24
4. New York .... ........... 19
5. Connecticut .......... ........... 19
6. Ohio ........................
7. Netv Jersey ...........
8 Wi8consin ............... ........... 8
9. New Hampshire .. ........... 4
10. Maryland ..........
11. Indiana ............... ........... 4
12. Vermont ............... e 3
13. Michigan ..........
14. Nebraska ............ ........... 3
15. Maine ................... ........... 2

17. Califorhia ..........
18. Washington ___ ........... 2
19. Oregon ............... ........... 2
20. Rhode Island ....
21. Oklahoma .......... ........... 1
22. Kansas ................. ........... 1
23. Missouri ............... ........... 1
24. Mohtana ............. ........... 1
25. Minnesota .......... ........... 1
26. Texas ................... ........... 1
27. Toronto, Canada • • • • • • 1

(Toliau Bus)

Vaikas: Mama, ar tėveliui 
reikalingas tas rašalas, ku
ris stovi valgomamjame 
kambaryj ?

— Nereikalingas.
— O, tai labai gerai. Aš 

išliejau jį ant staltiesės.
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NORTH SIDE.
\ --------------

Prakilni labdarybės idėja 
kas kart smarkiau platina
si lietuvių tarpe. Šv. Myko
lo Arkaniolo draugija pa
kvietus balandžio 15 d. Lab
darių Sųjungos atstovams 
taipo gi nutarė prisidėti 
prie labdarių ir paskyrė 
tam tikslui iš savo iždo 
$15.00. ’•

Pinigai nusiųsti Labdarių 
Sųjungos iždininkui kun. A. 
Staniukynui.

LIET. VYČIŲ 13-tos KUO
POS SUSIRINKIMAS.

Seredoje, balandžio 18 d., 
Davis Square salėje Liet. 
Vyčių 13-ta kuopa laikė sų- 
vaitinį susirinkimų. Pir
miausiai sužinota, kad darb
štusis dvasiškas vadovas 
gerb. kun. J. Statkus savo 
vietų skiriųs naujai atva
žiavusiam kun. N. Pakal
niui. Vyčiai labai apgailes
tavo kun. Statkaus atsisa
kymų, nes daug darbavosi 
vyčių labui. Paskui visi 
vienbalsiai pripažino kun. 
N. Pakalnį savu dvasišku 
vadovu. Po išrinkimo čia 
pat buvęs gerb. kun. N. Pa
kalnis prabilo į vyčius, pa
aiškindamas jųjų tikslų, ir 
pasižadėdamas visame ka
me mums pagelbėti. Karšta 
kalba simpatiško kun. Pa
kalnio visus labai nudžiugi
no ir pridavė daugiau ener
gijos.

Atvykę delegatai iš 16, 4, 
36 kuopų ir iš vyčių apskri
čio choro užkvietė mus į sa
vo rengiamus vakarus.

Vyčių apskričio choras 
rengia koncertų Town of 
Lake. 13-tos kuopos vyčiai 
prižadėjo pagelbėti chorui 
surengti jų kolionljoj kon
certų.

Pabaigoje susirinkimo ta
po užmanyta suorganizuoti 
literatiškų ratelį. Nieks tam 
nesipriešino. Išrišo susirašė 
20 asmenų, kurie pasižadėjo 
drauge larinties rašant ko
respondencijas, straipsnius, 
vaizdelius ir t.t

Malonu girdėti, kad vyčių 
13-toji kuopa taip smarkiai 
veikia. Linkėtina jai, idant 
risi sumanymai butų vyki
nami su didžiausiu pasiseki
mu.

Lietuvos Pelėda.

rite ir iš bile kur, tiktai: a) 
kad tamstų reprezentantas 
turėtų mažiausia 4 klesų 
(High School) mokslų ir ga
lėtų parodyti diplomatų; b) 
kad laike debatų nevartotų 
nešvarių žodžių bei nekeik
tų; c) Kad jis butų iš ne
toliau, kaip 100 amerikoniš
kų mylių nuo Chicagos; jei 
tamstos kviesite iš toliau, 
tai išmokėsime kelionės iš
laidas ne daugiau, kaip už 
100 mylių, o kas bus vir
šaus, tai tamstos turėsite 
atlyginti iš savęs.

2) Kelionės išlaidas tam
stų reprezentantui apmokė
sime mes sulyg viršminėtos 
taisyklės.

3) Už sugaištį tamstų re
prezentantui užmokėsime 
$4.00 (keturis dolerius).

4) Jei tamstų pusė laimės 
debatus, tai visas 
kas liks po apmokėjimo iš- 
kaščių, bus atiduota Lietu
vos Šelpimo Fondui, kuris 
turi tuos pinigus pasiųsti 
nuo karės nukentėjusiems 
Lietuvoje per tarpininkystę 
Raudonojo Kryžiaus.

5) Jei musų pusė laimės
debatus, tai visas pelnas eis 
Tautos Fondui šelpti nuo 
karės nukentėjusiems Lie
tuvoje, atėmus išlaidas, ku
rios įvyks rengiant šiuos de
batus. ’

6) Visiems, kurie tik da
rys trukšmų, nežiūrint ar 
katalikas, ar socialistas, tai 
tiems svetainėje vietos ne
bus ir įžanga (25c) nebus 
niekam sugrųžinta.

7) Debatai tęsis nedau
giau trijų (3) valandų. Jei 
musų pusės i(afirmatyvės) 
kalbės 30 minučių, tai ir jū
sų pusės (negatyvės) kal
bės 30 minučių. Jei musų 
kalbės 15 minučių, tai jūsų 
kalbės 15 minučių, žodžiu 
sakant, kiek musų repre
zentantas kalbės, tiek ir jū
sų reprezentantas galės kal
bėti.

8) Debatų vedėjai bus vy
čiai, kurie prisilaikys beša
liškumo ir parlamentariškų 
taisyklių.

9) Debatai bus tik lietu
viškoje kalboje. Dokumen
tai prirodymams galės būti 
vartojami visų kalbų su lie
tuvišku vertimu.

Taigi, jeigu socialistėliai 
nepabijos p. Račkaus, tai 
turėsime progos pasidžiaug
ti įdomiu ginču.

CHICAGOS CENT. KOM. 
TALKININKŲ BAZARO 

LIET. SK. VEDĖ JŲ 
RAPORTAS.

(Pradžia 95 numeryje).

Centralinio Komiteto 
prezidentas kun. Serafinas 
labai daug prisidėjo auko
mis, taip gi pagelbėjo auto- 
mobilium suvežiojime įvai
rių daiktų. Ir jam tariame 
nuoširdų ačių.

Ponai Patten abudu bro
liai aukavo po $50.00.

Ponia Coolidge dovanojb 
$40.00 vertės paveikslų.

Ponas Kasparas dovanojo 
moteriškų gamiturų ant už- 
8isteliavimo vertės $75.00, 
kurį išleidome ant šėrų.

Ponas Stankūnas dovano-

Nors šis pranešimas nėra 
da galutinas, vienok norė
tųsi, kad musų laikraščiai j} 
talpintų, be jokių apkarpl- 
nėjimų, nes čia išdėstyta di
delės pastangos tų žmonių, 
kurie buvo sujungti su tuo 
Bazaru, o apie tai norėtųsi 
visuomenei suteikti žinelę, 
kas čia prie to darbo dau
giausia prisidėjo.

Su tikra pagarba,
A. J. Zimontienė

Lietuvių Skyriaus 
Vedėja.

A. M. Kirienė,
Jos pagelbininkė.

Kun. Serafinas.

TREMTINIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ-

Panelė Barbora Jonaitfe

gub., Ežerėnų pav., Kyinšų 
vaisė., Nagienų sod. prašo, 
kad atsišauktų: brolis Fabi
jonas, Nikodemas ir Stasys 
Atroškai, Antanas Bielskis, 
Antanas Skritys, A. Neve- 
rauskas, Jonas Krunis, ir 
Liudvikas Kardelis. Be
rods, visi, čia paminėti, as 
menys gyvena Chicagoje. 
Paukščio toks adresas: Rus 
šia, Petrograd, Narvskaja 
Zastava, Školnyj per., Sie- 
vėro-Meehaničeskij Zavod.

ISDYKU8I.

— Ponulyt, kas busi! Be- 
vedžiodama sode pamečiau 
Tamstos vaikų.

— Nelaiminga. Reikėjo 
tuojaus su poliemonu pasi
kalbėti.

— Aš su juo kalbėjau vi
sų laikų.

PAIEŠKOJIMAI
Paieško savo brolio 

Vaitkaus ir vyro Juozo Stankaus, 
kuriuodu keletą metų atgal gyve
no Chicagoje. Meldžiu pranešti 
sekančiu adresu:

BARBORA STANKIENE, 
1327 Wood St., Phila, Pa.

Dominiko

D ro Basanavičiaus pa- (3237 Lime St Chieago, 
nuo se

PIRTYJ.
Jonas: Kazy, tavo kojos 

labai juodos.
Kazys: O tavo dar juodes

nės.
Jonas: Kvaily, juk aš 

penkiais metais už tave vy
resnis. *

VISŲ DOMAIl

Musų agentas Vincas Rukš- 
talis dabar lankosi po Illinois 
valstijų. Pas jį galite užsira
šyti Dienraštį “Draugų” ir 
užsimokėti prenumeratų.

“Draugo” Admin.

Vargonininkas atsakantis, tu
rintis gerą balsą, paieško tuojaus 
vietos, atsišaukite.
539 McC’rea avė., Donorą, Pa.

Paieškau Ponios Rimkienės, kuri 
gyveno Oglebsy, Iii. Girdėjau da
bar gyvena Chicagoje. Meldžiu duo
ti žinią, ji pati ar kas kitas jeigu ži
note. Turiu labai svarbų reikalą. 
Atsišaukite šiuo adresu:

IZIDORIUS JUDAS,
1442 So. 49 avė., Cicero, 111-

PARSIDUODA AUTO
MOBILIAI.

ŽADA BŪTI KATALIKŲ 
DEBATAI SU SOCIA

LISTAIS.

Lietuvos Vyčių 22 kuopa 
(Melrose Park, III.) gegužio 
6 dienoj šių metų rengia di
delius debatus su sociali
stais. Katalikų pusę žada 
atstovauti studentas Al. M. 
Račkus. Debatų vieta: 
Frank & James svetainėje 
(23rd ir Lake st.) ; — pra 
džia 2 vai. po pietų. Deba
tų tema: “Socializmo mok
slas teorijos bei politikos 
žvilgsniu yra visuomenei 
pragaištingas.” Minėtoji 
vyčių kuopa debatų paskel
bime stato socialistams se
kančias išlygas:

1) Tamstos galite persta- 
z'tyti savo negatyvės pusės 

reprezentantų, kokį tik no-

'JO XZ iv iJUOUUU .1U1UUU h*“-I
pelnas ve^slų, labai gražiuose rė- ! UI.) gavo laiškus

’ muose, kuris vertas apie) kančių tremtinių bei pabė- 
$25.00. gėlių, kurie prašo jų pagel-

Apie p. Šileikos paveikslų, 
nebandysime čia daug saky
ti, nes Cent. Komit. turbut 
žino sutartį. Jo paveikslas 
išleista ant šėrų, bet tų šė- 
rų nedaug pasisekė parduo
ti. Dar šėrai dabar pardavi
nėjami iki 18-tai šio mėne
sio.

Nors negalima galutinai 
pasakyti, bet aplamai kiek 
sužinota, finansai stovi se
kančiai:

Ineigų į Lietuvių Skyrių 
kol kas inėjo $2,544.12.

Išlaidos dar nesuvestos.
Šie pinigai randasi abel- 

tiame Alijantų Bazaro ižde, 
kaipo Lietuvių Skyriaus pi
nigai.

Įžanginių tikietų lietu
viai išpirko už suvirš $1,- 
200.00, taigi apie 5,000 lie
tuvių turėjo tikietus. Atsi
lankiusieji J bazarų atsižy
mėjo dideliu ’duosnumu. Di
džiausios įplaukos Lietuvių 
Skyriuje padaryta iš sve
timtaučių. Bet Čia nenorė
tume pasakyti, kad tai mus 
rėmė svetimtaučiai. Ne, pas 
musų jie pirko daiktus to
dėl, kad matė gerus dalykus 
už mažų kainų. Jie musų už
kandžius pirko todėl, kad 
tie užkandžiai buvo gardus. 
O kad svetimtaučių publi
kos buvo tūkstančių tūk
stančiai prieš lietuvių mažų 
būrelį, todėl suprantama 
kodėl Lietuvių Skyrius su
rinko daugiausia pinigų iš 
svetimtaučių. Iš pusės lietu
vių pasigarsinimo tarpe sve
timtaučių, tai geresnio apsi- 
garsinimo rodosi negali bū
ti, nes šiame bazare geriausi

bėti suieškoti jų gimines ir 
pažįstamus:

Vincas Miklovaitis nori 
sužinoti, kame dabar gyve
na jo brolis Antanas, paei
nantis iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Aleksandravo 
valse., Juškaičių sod. Trem
tinio toks adresas: Russia, 
Petrograd, Petrogradskaja 
Nabierežnaja, d. 30, kv. 1. 
Vikentiju Miklovaitisu.

Jonas Paukštis iš Kauno*

BRIGHTON PARK.
Balandžio 15 d. 1917 m., 

vakare čia buvo rodomi kru-
tamieji paveikslai su kito- į Įaį yra turtingiausi ameri

konų klesa dažinojo šiekkiais pamaT'ginimais.
Iš pradžios buvo rodomi 

įvairaus turinio dalykai; pa
baigoje gi rodyta mūšiai 
prie Dardanelių.

Tarpais buvo eilių dekle- 
mavimai, monologai ir dia
logai

Eiles sakė p-lės P. Joval- 
šaitė, Piežaitė p. T. Volk. 
Monologų “Girtuoklis” atli
ko p. S. W. Pieža, o dialogų 
— p-lė O. Slušnaitė ir p. T. 
Volkas. Eilių deklemavime 
ypač pasižymėjo p-lė P. Jo- 
vaišaitė, kuriai publikai 
prašant prisiėjo pakartoti. 
Pelnas šios pramogos pa
skirtas parapijos naudai.

Nedėlioję, balandžio 29 d. 
po sumai bus prirodymai ar 
“žmogus turi dūšių.” Taigi, 
apylinkės ‘ ‘ bedušninkai ’ * 
arba bedieviai kviečiami at
vykti, idant suprasti savo 
klaidų.

tiek apie lietuvius.
Pakol kas žinoma, kad

abelnas Alijantų Bazaras 
davė pelno apie $447,232.44.

Kaip viso bazaro finansai 
nėra da? galutinai žinomi, 
taip ir Lietuvių Skyriaus fi
nansai dar galutinai negali 
būti žinomi. Manoma, 
kad lietuviams teke dar iš 
abelno bazaro iždo, taip gi 
kiek nors, taigi kituose ra
portuose bus galima apie fi
nansus detališkiau išdėstyti.

Visos bilos, kurios yra ar 
bus priduotos, dėl išmokėji
mo, mes manome, kad jos 
turėtų būti pirma užtvirtin
tos per Centralį Komitetų, o 
tuomet tiktai bus galima 
jas išmokėti. Bazaro Val
dyba reikalauja visas bilas 
jai priduoti ir lodei rei
kia manyti, kad ji spręs 
taip gi ar kas 'dirbo dei

V. W. labdarybės ar dei uždarbio.

: tt
dienraStis

DRAUGAS”

į Reikalingi surašinėtojai dėl 
insurance. Vyrai, kurie nori 
dirbti gali padaryti gerus pi
nigus. Alga ir komisija mo
kame tinkantiems vyrams. 
Darbas ant visados. Atsišau
kti nuo 8 iki 11 išryto, 3240 S. 
Halsted Gatvė.

Kituose Miestuose

Kainuoja ti'kfa.t

$4.50
Metams 

CHICAGOJE 
$6.00

Reikalinga stenografė. Turi 
mokėti lietuviškai ir angliškai, ga
linti versti iš angliško ir apsipa- 
žinus su abelnn ofiso darbu. At
sišaukite tiktai laišku:

NEW ERA ADV. AGENCY 
6329 S. Fairfield avė.. Chieago,

Galėsi padaryti gerų biznį 
šių vasarų, jeigu nusipirksi 
automobilių. Parsiduoda ant
rų rankų geriausiame stovyje, 
“Cadillac”, 7 sėdinių su 
dviem extra “tires” mažai 
vartoti,, mašinerija, puikiam 
stovyj. Kaina stebėtinai žema. 
Taipgi keletas kitų nuo 
$320.00 iki $450.00. Ateik ypa- 
tiškai arba rašyk atvirutę.

J. A. ŠLEGAITIS,
1427 — 48th Ct., Cicero, III.

EXTRA!S
Lietuviški Škapleriai.

Tik kų apteikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- 
kų Skaplerių, kurių ilgų laikų negalėjome gauti. Už
sakimai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai- 
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.* Ą < "'

Taipgi ąplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa
kimai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
mi ir pinigai kartu.

Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
suojant:

“Draugas” Pub. Co.
1800 W. 46 St., Chieago, III

K«XtX<M*X8X»X«X«MgM«X»XtXlXtX«X»XtM8X«XSX«X8X8X*M«X»
1 “ŽVIRBLIS” ’

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 
| “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikrai- 

• tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pro- 
I kiuoja tik 1 doleris.

“ZVIRBUS,”
J 242 W. Broaduray, So. Boston, Mass.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
batonais.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

‘‘DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. *

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu ir 
suprantam*. »

“DARBlNlNKAS” nuolatai išleidinPja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininkų” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vienų kartų savaitėje, užsisakant 
tik subafiniufl 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75e.

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Brosdway, So. Boston, Mass.

Vaiky Sieninė Globa
-------parengė-------

BAZARĄ SU ŠOKIAIS IR 
VISOKIAIS ĮVAIRUMAIS 

Seredos ir Nedėlios vakarais, 
Balandžio 25-tą ir 29-U|, 1917 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted Street

Kviečiame visus atsilankyti ir 
užtikriname, kad busite užganė
dinti, ir ateisite antra kartų. Bus 
proga pasilinksminti ir išlošti gra
žių dalykų, taipgi sušelpsite virš
minėtų Draugijų.

Visus be skirtumo kviečia
KOMITETAS.

Kambariai ant randos gražiai 
ištaisyti, šviesus ir švarus su at
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Milwaukee avė. 
ant 3-čių lubų.

RENDAVOJAM Stora su fixche- 
rais, arba galite pirkti narna. Renda 
visai pigi. Storas yra labai geroj 
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti 

, kad esi mokytas. Kad nori rendavo- 
'ti arba pirkti narna, taipgi paslsku- 
bek prie šito adreso:

JOHN PETRAITIS 
4102 SO. CampbeU avė., Chieago, III.

FARMOS!! FARMOS II
• Parsiduoda DldManiloJo Ameri 

gojo Lietuvių kolionljoj komo yra 
ĮSO Lietuvių apsigyvenusių. Pulklau- 
doj apielinkėje ScottvtUe, Mich. ku 
kraites lietuviams apslgyv^tt Uo 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
iletnvttkų parapija. Todėl krelplames 
| Jųa kūle norite turėti gereen} gy
venime pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visu Angina lr Vokie
čiu, U tos kouonljos UpraiyU. Mes 
tarime ii Jų suėmė Jų farmas lr nori
ma Jas parduoti, turime didelių lr nu 
tų farmų, glvullal, mašinos tr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
mo aat lfcnokesėio. Norint gauti dau
giau Informacijų rašykite mama, 
o gausite graių katalloga lr mapa. ..

AlTfON KIEDIS, 
Peoplea State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
, “DRAUGI”

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYSIC1AN andSUROEON

OFISAS 3103 SO. HAL8TBD ST
PHONE DROVER 7179 

RESIDENCIJA 3341 SO. UNION AVĖ 
PHONE YARDS 537

OFF1SC ADYNOS 9to 12 A. M. 2 to S PU 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 4 to 12 A. M. .

CHICAGO ILL.

Tel Drover 7941

Dr. C. Z. Vezelis
uorruvi* dkktmta* . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimų. 

<711 Se. Aakland Ava. 
art 47-toe gatvės

, Telefonas McKinley 1764

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VYSOKIA8 LIGAS 

34(7 tt. Wntirs llrt. liepas V. IS gatvės
. Llronlu Priėmimo Valandos: 

ryto'meta nuo S iki 10 valandos po plotų 
nuo 2 iki.4 ir vakare 7 iki 8:90. 

Šventomis dienomis'!! ryto S-16
• Ir nno 2 iki 3 po pietų.

* PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleres

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAdO

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksinių da- 

likų, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po lipžlo 1-ail Mt ižiailn knatui pt na.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 St., Arti Oakley Avė.

CAKSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

,• ia lb.

1S44 W ICUeeceav. 
1326 Bln. Island .v. 
■ 1W. Nerto ev. 8. Batotad si S. Halsted e*. 

W. lStost

ARBATA
Frlinmlauta. Ovn- 
rantoote, 
vertis "

Muesernean. vvvm-

ia. 40c

sea st. ISIS

MoBTBCBIDB 
4HW. BlvMoe si 
720 w. Nerto av' 
2640 Lincoln av. 
1244 Lincoln ev, 
8618 N. Clark 81




